
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024 
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. 

Dělnická 825/15, Děčín VI – Letná, 405 02 
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – denní studium 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 
zákon)ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
pozdějších předpisů.  

Veškeré informace k přijímacímu řízení - https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-
stredni-skoly-a-konzervatore 

Veškeré zpracování osobních údajů subjektů řízení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní formy vzdělávání je 1. březen 2023. 
 V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy 

nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn., že 
pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). Součástí přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení 
posledních dvou ročníků ZŠ, pokud není prospěch uveden na zadní straně přihlášky a potvrzen školou. Dle 
§51 odst. 3 školského zákona je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího 
řízení na SŠ. Potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, je nutné pro tento účel nutné využít 
klasické hranaté razítko.  

 Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč předá vyplněnou a potvrzenou přihlášku řediteli 
školy (prostřednictvím sekretariátu školy). V případě nezletilého uchazeče budou na přihlášce ke studiu 
podepsáni zákonný zástupce i nezletilý uchazeč. Přihlášku lze zaslat i doporučeně poštou na adresu školy. 

 Po předání přihlášky bude zákonnému zástupci přiděleno osobně registrační číslo, pod kterým zjistí 
výsledek přijímacího řízení. V případě, že přihlášku na adresu školy zašlete, registrační číslo obdržíte 
poštou.  

 Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu pro všechny učební obory příslušným registrujícím praktickým 
lékařem se předkládá podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.)  

 Cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého 
vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka). 

 MŠMT určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních 
a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice 
poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "cizince"). 
https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/oop_lexiipz.pdf 

 Přijímací řízení pro tříleté učební obory studia - přijímací zkouška se NEKONÁ.  
 Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 22. dubna 2023.  
 V případě nízkého počtu uchazečů o obor si škola vyhrazuje právo ročník neotevřít.  
 Nepřijatým uchazečům odesílá škola rozhodnutí o nepřijetí písemně. Přijetí ke studiu se oznamuje veřejně 

přístupným seznamem přijatých uchazečů a způsobem umožňující dálkový přístup, tj. www.dorado.cz. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  

 Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium na 
dané škole odevzdáním zápisového lístku. (§60g odst. 7 školského zákona). Zápisový lístek neodevzdávají 
uchazeči o nástavbové a zkrácené studium. V případě cizinců, kteří na území ČR nepobývají, bude zápisový 
lístek vydán krajským úřadem dle místa školy, kam se uchazeč hlásí. 

 Zápisový lístek nelze vzít zpět!  Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole na 
základě odvolání nebo na základě potvrzení školy o přijetí do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, pokud 
ZL již uplatnil dříve ve škole v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/vyhlaska_353_2016_od_7_5_2020.pdf
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/oop_lexiipz.pdf
http://www.dorado.cz/


 

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ PRO VŠECHNY OBORY 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, dle ust. § 15 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterým se 
vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb. a zákonnou normou o ochraně osobních údajů a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, tj. www.dorado.cz  nejdříve 22. 4. 2023 (respektive 24. dubna 2023).  Rozhodnutí 
o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým žákům! 

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY S TYPOVÝM OZNAČENÍM H 
UKONČENÉ ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM 

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ: 

Lodník     23-65-H/02     48 žáků 
Obráběč kovů    23-56-H/01     24 žáků 
Strojní mechanik    23-51-H/01     24 žáků 
Nástrojař     23-52-H/01     24 žáků 
Instalatér     36-52-H/01     24 žáků 
Zedník     36-67-H/01     24 žáků 

Podmínky přijímacího řízení: 

 Ukončení povinné školní docházky v délce 9 let podle § 59, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve zn. pozdějších 
předpisů. 

 V přijímacím řízení je stanoveno pořadí podle počtu bodů řazených sestupně, získaných na základě 
přepočtu dle tabulky uvedené níže. 

 Pořadí žáků bude sestaveno dle průměrů prospěchu posledních 2 ročníků ZŠ (1. a 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). Počet bodů se sníží, pokud uchazeč ukončil docházku v nižším než 9. ročníku, byl 
v některém předmětu klasifikován nedostatečnou nebo neklasifikován.  

 Umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni. 
 Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že tyto obory nejsou vhodné pro žáky ze speciálních 

tříd ZŠ a žáky 7. a 8. ročníků ZŠ a může se stát, že žáci obor nezvládnou a předčasně jej ukončí. 
 Při výpočtu se postupuje dle následující tabulky: 

Tabulka pro hodnocení průměrného prospěchu ZŠ: 

průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body 

1,00 50 1,50 40 2,00 30 2,50 20 3,00 10 3,50 0 4,00 -10 

1,05 49 1,55 39 2,05 29 2,55 19 3,05 9 3,55 -1 4,05 -11 

1,10 48 1,60 38 2,10 28 2,60 18 3,10 8 3,60 -2 4,10 -12 

1,15 47 1,65 37 2,15 27 2,65 17 3,15 7 3,65 -3 4,15 -13 

1,20 46 1,70 36 2,20 26 2,70 16 3,20 6 3,70 -4 4,20 -14 

1,25 45 1,75 35 2,25 25 2,75 15 3,25 5 3,75 -5 4,25 -15 

1,30 44 1,80 34 2,30 24 2,80 14 3,30 4 3,80 -6 4,30 -16 

1,35 43 1,85 33 2,35 23 2,85 13 3,35 3 3,85 -7 4,35 -17 

1,40 42 1,90 32 2,40 22 2,90 12 3,40 2 3,90 -8 4,40 -18 

1,45 41 1,95 31 2,45 21 2,95 11 3,45 1 3,95 -9 4,45 -19 
 

Za každé hodnocení nedostatečný nebo neklasifikován – obor Lodník - 20 bodů 

Za každé hodnocení nedostatečný nebo neklasifikován – ostatní obory - 10 bodů 

Ukončení docházky v 8. ročníku - 20 bodů 

Ukončení docházky v 7. ročníku - 40 bodů 

Umístění v soutěžích  + 20 bodů 

 

Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

 

http://www.dorado.cz/


Informace k oboru Lodník 23-65-H/02 
Jedná se o jedinečný tříletý obor vzdělání s výučním listem typu H v České republice, který patří rozhodně 
mezi obory nejnáročnější. Jeho absolventi tvoří posádky plavidel na řekách celé Evropy včetně Rýna. Naší 
škole se podařilo v roce 2015 obhájit před ZKR (Zentralkomission für die Rheinschifffahrt) ve Štrasburku 
uznávání kvalifikace „Matrose“ našim lodníkům i pro Rýn a to znamená, že škola od té chvíle zaručuje 
určitou úroveň kvality vzdělání svých absolventů, která je nepodkročitelná. Nemůže tedy modifikovat obsah 
učiva podle doporučení školského poradenského zařízení. Škola v přijímacím řízení nezjistí, zda žák 
absolvoval speciální nebo běžnou třídu ZŠ. Dobré známky ve speciální třídě jej pak v konečném hodnocení 
umístí na předních místech žebříčku přijatých uchazečů, žák je přijat ke studiu a nastává vážný problém, za 
který nese plnou zodpovědnost zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák sám.  

 

3 LETÉ UČEBNÍ OBORY S TYPOVÝM OZNAČENÍM E  
UKONČENÉ ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM 

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ: 

Stravovací a ubytovací služby    65-51-E/01    24 žáků 
Zednické práce     36-67-E/01    24 žáků 
Pečovatelské služby     75-41-E/01    24 žáků 

Podmínky přijímacího řízení: 

 Obor je určen především pro žáky z nižších než 9. tříd základních škol a speciálních ZŠ, kteří patří mezi žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), ale školské poradenské zařízení je nedoporučilo pro 
skupinovou integraci ve speciální třídě. Jsou tedy individuálně integrováni v běžných třídách. 

 Ukončení povinné školní docházky v délce 9 let podle § 59, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve zn. pozdějších 
předpisů. 

 Pořadí žáků bude sestaveno podle průměrů prospěchu v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku 
a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo speciální ZŠ.  

 Do tříd oborů typu E se skupinovou integrací (ve speciálních třídách) se přijímají žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Jejich zařazení provede ředitel školy výhradně na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Zpráva poradenského zařízení musí být 
přiložena k přihlášce!  

 
Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 
  
 
 

V Děčíně dne 11. 1. 2023 
 
 
 

v. z. Kateřina Sellnerová 
Mgr. Bc. Jana Férová 

       ředitelka školy 
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